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CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN LOCAL
De conformitat amb allò establert en l’article 103 del Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, i en aplicació de l’article 80 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, us convoco a la sessió ordinària de la JUNTA DE GOVERN LOCAL,
que tindrà lloc el proper dia 22 de juny de 2020, a les 09:30 hores, en primera
convocatòria, que es desenvoluparà amb medis telemàtics mitjançant
videoconferència atenent les circumstàncies d’alerta sanitària per la situació de
pandèmia del Covid-19, amb l’ordre del dia següent:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Incoació del contracte de serveis de recollida d’animals.
3. Adjudicació del contracte de serveis per a la recollida porta a porta de la
fracció vegetal i transport a planta de tractament.
4. Incoació de contractació mixta del subministrament i serveis d’adquisició
nova instal·lació de control horari i el seu manteniment.
5. Aprovació bases reguladores del procés selectiu per a la constitució d'una
borsa en la categoria de tècnic/a jurídic/a.
6. Acceptació subvenció Programa complementari "Cap municipi enrere"
suport integral contra el COVID-19.
7. Aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions a
treballadors i treballadores autònomes i microempreses, afectats pel
cessament de l’activitat per la situació d’emergència sanitària.
8. Precs i preguntes.
Si no podeu assistir, us demano que ho comuniqueu a la Secretaria General de
l’Ajuntament abans de la data de la sessió.
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